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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
أول عربي یقود أوركسترا شنغھاي على مسرح : سكریة

  الكونسرفتوار
٣  

أفضل رسالة دكتوراه عن "تبدأ استقبال طلبات جائزة " األردنیة"
  مطلع تموز" القدس

٥  

   شؤون جامعیة
 ٧  بحث زیادة عدد الطلبة القطریین للدراسة في الجامعات األردنیة

 ٨  اللغة العربیة األردني یعلن مفردات جوائزه السنویة مجمع
 ١٠  ولي العھد یؤكد أھمیة تطویر البرامج الشبابیة

 ١٢  "إنتل العالمیة"طلبة أردنیون یحققون نتائج متمیزة في 
 ١٣  اإلصابة تبعد أبو غوش عن بطولة آسیا للتایكوندو

 ١٥- ١٤  اعالنات
 ١٦  وفیات

  ١٩- ١٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  أول عربي یقود أوركسترا شنغھاي على مسرح الكونسرفتوار: سكریة

شارك نائب عمید كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة الدكتور ھیثم سكریة في  -فادیة العتیبي

فعالیات األسبوع الثقافي 

لدول آسیا والشرق 

األوسط في الصین، من 

خالل تقدیم كونسیرت 

تھ سیمفوني خاص بمؤلفا

وبقیادتھ لألوركسترا 

  . الفلھارموني

واألغنیة السیمفونیة عّمان،  ( Petra Symphony) وتمثلت مشاركة سكریة في تقدم سیمفونیة البترا

أدتھا طالبة الدراسات العلیا في قسم الفنون الموسیقیة في كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة فیولیتا 

  .الیوسف

أول أردني وعربي یقود أوركسترا فلھارموني الصین، ولقد كانت في ھذه المشاركة كنت :" وقال

سیمفونیة البترا وأغنیة عمان بمثابة الھویة األردنیة التي قدمناھا لتعكس الجانب الثقافي المشرق 

لألردن، وتثبت أن الثقافة األردنیة ثقافة غنیة متنوعة ال تقتصر على النمط الشعبي أو األغنیة 

  ."بل تمتد  لمؤلفات سیمفونیة تقدم من خالل األوركستراالشبابیة السریعة، 

تلقیت دعوة من الملحقیة الثقافیة الصینیة في عمان :"  وعن مشاركتھ في األسبوع الثقافي قال سكریة

لتمثیل األردن في األسبوع الثقافي، وقمت بترشیح الطالبة في قسم التألیف والقیادة لمرحلة الماجستیر 

، مشیرا إلى أن مشاركتنا في األسبوع الثقافي كانت تتضمن "شاركني ھذا الحدثفیولیتا الیوسف لت

 أخبار الجامعة

 الرأي الكتروني/عمون/أخبار األردنیة
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أیضا تقدیم ورشة عمل لطلبة قسم التألیف في الكونسیرفتوار الصیني، وورشة أخرى لطلبة قسم 

  .موسیقى البوب

في وأكد سكریة حجم المسؤولیة التي وقعت على عاتقھ وفیولیتا،  في تمثیلھما لبلدھما وجامعتھما  

أكبر كونسیرفتوار في العالم، معربا عن سعادتھ بنجاح الحفل الذي أثمرت نتائجھ عن فتح مزید من 

  .أبواب التعاون في المستقبل القریب مع الصین ضمن اتفاقیات محددة

وشدد سكریة على أن قیادة األوركسترا الفلھارموني ألي بلد تعتبر من أھم اإلنجازات التي  یطمح لھا 

قائد أوركسترا إلى تحقیقھا، لما تتطلبھ من مھارات متقدمة وخبرات طویلة تؤھلھ لقیادة أي مؤلف و

  .عازف ١٠٠أوركسترا الفلھارموني المكون من 

إلى ذلك قدمت فیولیتا ضمن ورشة عمل وصالت غنائیة بموسیقى البوب بخمسة عشر لغة عالمیة 

قدیمھا أغنیة صینیة مشھورة كانت بمثابة أذھلت الحضور والقت تفاعال كبیرا من الطلبة سیما لدى ت

  .مفاجأة لھم

   



  ت العامة دائرة اإلعالم والعالقا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
5 

 

  مطلع تموز" أفضل رسالة دكتوراه عن القدس"تبدأ استقبال طلبات جائزة " األردنیة"

حددت الجامعة   -سناء الصمادي

األردنیة األول من تموز موعدا 

الستقبال طلبات الترشح لجائزة أفضل 

رسالة دكتوراه عن مدینة القدس، 

تنھي عند األول من شھر تشرین وتن

  .األول من العام الحالي

ُمنح مرة كل عامین، حقول الجائزة لھذه المرة وھي العلوم السیاسیة  وأقرت لجنة الجائزة التي ست

والحقوق، والتاریخ واآلثار، والفنون والعمارة، ویحق لجمیع طلبة الدكتوراه من جمیع الجامعات التي 

نیة التقدم للمشاركة بالجائزة على أن تكون الرسالة قد نوقشت في مدة ال تعترف بھا الجامعة األرد

  .تتجاوز العامین من تاریخ بدء تقدیم الطلبات للجائزة

وتقوم الجائزة على مجموعة من المعاییر أھمھا المنھجیة العلمیة في كتابة الرسائل وموضوعیتھا،  

ر وحداثة المراجع وشمولیتھا، واالھتمام بدقة واعتماد التوثیق العلمي، والحرص على أصالة المصاد

اللغة وسالمتھا سواء كانت لغة الرسالة العربیة او اإلنجلیزیة أو أي لغة أخرى توافق علیھا لجنة 

الجائزة، وظھور شخصیة الباحث وقدرتھ على التحلیل، فضال عن قدرة األطروحة على اإلضافة إلى 

  .حقل الدراسة وإلى المعرفة

سائل الُمقدمة للمشاركة بالجائزة للتحكیم من قبل عدد من أعضاء ھیئة التدریس وستخضع الر

المتخصصین، ویُمنح الفائز مبلغا مقداره عشرة آالف دینار أردني مع شھادة تقدیر تثبت فوزه 

  .بالجائزة

 طلبة نیوز/السوسنة/خبرني/٨- ١- :الرأي ص/عمون/أخبار األردنیة
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یُشار إلى أن الترشیحات تقدم من الباحثین أو من الجامعات الصادرة منھا تلك الرسائل، ویجوز 

  .لجامعة األردنیة نشر الرسالة الفائزة، وتكون ھي صاحبة حقوق النشرل
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  بحث زیادة عدد الطلبة القطریین للدراسة في الجامعات األردنیة
  

ناقش وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم االحد القائم بأعمال 
لعزیز محمد السادة زیادة عدد الطلبة القطریین للدراسة في مؤسسات السفارة القطریة في عمان عبد ا

  .التعلیم العالي األردنیة
  

وقال الدكتور الطویسي خالل اللقاء الذي حضره القنصل القطري في عمان ناصر المبارك الحنزاب 
ً  ان الطلبة القطریین مرحب بھم في األردن، مشیرا إلى أن الطلبة القطریین من أكثر الطلبة التزاما

  .باألنظمة والتعلیمات الصادرة عن جامعاتھم ولم تسجل أي مشاكل معھم
  

ً مدیریة شؤون الطلبة الوافدین والتي تسعى لزیادة استقطاب  واضاف ان الوزارة استحدثت مؤخرا
الطلبة وتقدیم خدمات المختلفة لھم في حال قبولھم في الجامعات األردنیة للتسھیل علیھم للحصول 

  .خدمات المطلوبة لھمعلى ال
  

واكد الدكتور الطویسي ان المدیریة اآلن بصدد تنظیم معرض للجامعات األردنیة بقطر بعد امتحانات 
  .التوجیھي

  
إننا نثق بالجامعات األردنیة وسیتم زیادة اعداد الجامعات االردنیة التي نرسل 'ومن جانبھ قال السادة 

  .'ي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي األردنیةطلبتنا الیھا مشیدا بالمستوى العالي الذ
  

 ٢٠٠٠یشار الى ان عدد الطلبة القطریین الذین یدرسون في الجامعات األردنیة وصل الى نحو 
  .طالب

  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الدستور ص/٣:الرأي ص/عمون
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  مجمع اللغة العربیة األردني یعلن مفردات جوائزه السنویة
  

فضل كتاب مترجم، صدرت أعلن مجمع اللغة العربیة األردني مفردات وشروط جائزتھ السنویة أل
طبعتھ األولى في العام الذي تمنح فیھ الجائزة أو العامین السابقین، في حقول محددة تتعلق بطبیعة 

، العلوم ...)مثل الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء وغیرھا(العلوم األساسیة (عمل المجمع واھتماماتھ، 
  ).اإلنسانیة واالجتماعیةالطبیة، العلوم الھندسیة، العلوم الزراعیة، العلوم 

) آب(یكون آخر موعد لتسلم طلبات الحصول على الجائزة ھو الیوم الخامس عشر من الشھر الثامن 
المترجمین، في احتفال سنوي یقام في الشھر الثاني /لھذا العام، ویعلن عن الكتاب الفائز، المترجم

  ).كانون األول(عشر 
ً ویشترط أن یكون المترجم المتقدم للجائ وأن یكون الكتاب المرشح للجائزة أصیًال في . زة أردنیا

ّ یكون مضى على نشره أكثر من سنتین، ولم یقدم لنیل جائزة علمیة داخل األردن أو  موضوعھ، وأال
ً بكتابھ، یتضمن فكرة عن موضوع الكتاب ومكوناتھ، وأھدافھ . خارجھ یقدم مترجم الكتاب تعریفا

حوالي (ویكون التعریف في حدود ألف كلمة . حققھا في موضوعھ وأھمیتھ واإلضافة العلمیة التي
یقدم المترجم نسخة من سیرتھ الذاتیة، تتضمن تاریخ الوالدة ومكانھا، والجنسیة، ). أربع صفحات

، والبرید اإللكتروني، )فاكس(والعنوان البریدي الحالي، وعنوان السكن، وأرقام الھواتف، والناسوخ 
. عناوین األطروحات الجامعیة، والخبرات العملیة، وقائمة باإلنتاج العلمي والدرجات العلمیة، مع

یجوز أن یكون الكتاب المقدم للجائزة من ترجمة واحد أو أكثر، وفي الحالة الثانیة یتم توزیع الجائزة 
  .دینار أردني) ٣٠٠٠(المترجمین للكتاب الفائز ثالثة آالف /وتمنح للمترجم. على الفائزین بالتساوي

ـة في /یلتزم المتسابق: كما أعلن المجمع شروط مسابقة فن الخط العربي، وھي على النحو اآلتیة
الثلث، : ـة المشاركة بھا/أنواع الخطوط التي یحق للمتسابق. اللوحة المقدمة بنصوص المسابقة

إطار  ترسل المشاركات من دون. ـة عن ثماني عشرة سنة/أن ال تقل سن المشارك. الدیواني، الرقعة
مجمع : ـة تتضمن االسم والعنوان ورقم الھاتف إلى العنوان اآلتي/مرفقة بسیرة ذاتیة موجزة للمشارك

: ب.بجانب مسجد الجامعة األردنیة ص –شارع الملكة رانیا العبدهللا  –عمان  -اللغة العربیة األردني
) ١٠٠(د طولھ على سم وال یزی) ٣٥(أال یقل عرض العمل المقدم عن ). ١١٩٤٢(عمان  – ١٣٢٦٨

ـة حریة اختیار /أن تكتب اللوحة باستعمال أقالم الخط واألحبار المتعارف علیھا، وللمشارك. سم
یسمح لكل . األلوان واألوراق كما لھ حریة توزیع النص بما یناسب عملھ والمقاس المشار إلیھ

ً األعما. ـِة التقدم بلوحة واحدة فقط، ویسمح بوضع التوقیع علیھا/مشارك ل المشاركة تكون حقا
، ١٥/٨/٢٠١٨إلى  ١٥/٥/٢٠١٨یبدأ تسلم األعمال المشاركة من . للمجمع وال یجوز المطالبة بھا

وستعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ . واألعمال التي تصل بعد ھذا التاریخ لن تدخل في المسابقة
 ً   .ت المجمعال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقا. الحقا

  .ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة - ١١
ً وغایة وما ضقت عن آي بھ «: أما نصوص المسابقة فھي أحد النصوص اآلتیة وسعت كتاب هللا لفظا

خط . (»لغـة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنـــا برًدا علــى األكباد«). خط الرقعة. (»وعظات
: یقول تعالى. »حوضي من عدن إلى عمان البلقاء«: سول هللا صلى هللا علیھ وسلمحدیث ر). الدیواني

َقَ « ِذي َخل َّ اْسِم َربَِّك ال ِ ْ ب ملم في النص ) ٣(خط الثلث، على أال یتجاوز حجم قلم الثلث . (»اْقَرأ
  ).القرآني

سیكون أما جوائز المسابقة فسوف تعرض األعمال المشاركة على محكمین من ذوي االختصاص، و
الجائزة . دینار ٢٠٠٠: الجائزة األولى: ھناك ثالثة فائزین یمنحون جوائز مالیة على النحو اآلتي

ـة /وباإلضافة إلى الجائزة المالیة، یحصل كل فائز. دینار ٥٠٠: الجائزة الثالثة. دینار ١٠٠٠: الثانیة
ّق الفوز، كما ستعرض األعمال الفنیة الفائزة ضم ن معرض یقیمھ المجمع لھذه على شھادة تقدیر توث

  .الغایة على ھامش حفل توزیع الجوائز

  ٧:الدستور ص
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وأعلن المجمع عن مسابقة ألفضل تقریر صحفي حول اللغة العربیة وأفضل مبادرة لغویة على 
، بھدف تطویر اللغة العربیة والتشجیع على الكتابة بھا، »لغتي ھویتي«مستوى المملكة بعنوان 

ابكة، وتداولھا والبحث بھا، وإیجاد حلول للمشكالت التي تواجھ وزیادة محتواھا الرقمي على الش
، بھدف »أحب لغتي العربیة«وعن مسابقة لألطفال على مستوى المملكة بعنوان . النشء فیما یخّصھا

. تشجیعھم وتنمیة قدراتھم اإلبداعیة ومواھبھم المتعددة في التعبیر عن حبھم للغتھم األم، اللغة العربیة
  :ع على مفردات الجوائز بالتفصیل من خالل الموقع اإللكتروني للمجمعویكمن االطال

www.majma.org.jo  
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   ولي العھد یؤكد أھمیة تطویر البرامج الشبابیة
  

الشابات، أكد األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني، ولي العھد،أھمیة أن تقوم الوزارة بمتابعة الشباب و
جاء ذلك خالل زیارة  .الذین خضعوا للبرامج التدریبیة، لرفع كفاءاتھم ومھاراتھم وتحفیز إبداعاتھم

أجراھا سموه الیوم إلى مركز شباب البادیة الشمالیة في محافظة المفرق، حیث اجتمع سموه مع وزیر 
المھنیة التي یستفید منھا واطلع سموه على البرامج والورشات التدریبیة و .الشباب بشیر الرواشدة

وتأتي زیارة ولي العھد إلى مركز شباب البادیة الشمالیة في إطار متابعة سموه  .أبناء وبنات المنطقة
للبرامج الھادفة للنھوض بالقطاع الشبابي، وللوقوف على احتیاجات وتطلعات الشباب في مختلف 

معرض للمنتجات الیدویة والحرفیة قام  واطلع سموه، خالل جولتھ في المركز، على .مناطق المملكة
كما  .بتصنیعھا شباب مراكز البادیة الشمالیة، وتعكس الواقع البیئي والتراثي والثقافي في المنطقة

حضر سموه جانبا من جلسة حواریة حول األوراق النقاشیة لجاللة الملك عبداهللا الثاني، ناقش خاللھا 
میة ما تضمنتھ ھذه األوراق من رسائل وأفكار ملكیة لتعزیز الشباب بأسلوب التحلیل واالستقراء أھ

فن "وحضر سموه أیضا جانبا من جلسة تدریبیة بعنوان  .مشاركة الشباب في تنمیة المجتمع
، جرى خاللھا طرح ومناقشة موضوعات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، بأسلوب "المناظرات

واطلع سموه، خالل الجولة، على ورشة عمل لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة لألقران،  .المناظرة الحدیث
تھدف إلى تقویة المحادثة باللغة اإلنجلیزیة، حیث یقوم المشاركون فیھا بعد تخرجھم بإعطاء دورات 

كما شاھد سموه فیلما ومعرضا للصور بعنوان  .ألقرانھم لتطویر آلیات نقل المعرفة وتوظیف الطاقات
، اشتمال على أفكار من أبناء المنطقة جسدوا خاللھا بادیتھم بأسلوب "ادیة في عیون أبنائھاالب"

وأعرب ولي العھد، خالل الزیارة، عن اعتزازه باإلنجازات التي حققھا مركز  .التصویر والمونتاج
بابیة شباب البادیة الشمالیة في رعایة الشباب وتنمیة مواھبھم، مؤكدا أھمیة تطویر البرامج الش

وربطھا مع متطلبات واحتیاجات أبناء المجتمع المحلي واھتماماتھم، وبما یمكن الشباب من المشاركة 
ولفت وزیر الشباب بشیر الرواشدة، إلى برامج وخطط واستراتیجیة  .الفاعلة في عملیة التنمیة

وقال إن  .ناطق المملكةالوزارة الھادفة إلى النھوض بواقع العمل الشبابي في البادیة الشمالیة وجمیع م
الوزارة تعمل على تطویر البیئة المحفزة للعمل الشبابي، وصوال إلى مراكز شبابیة نموذجیة في 
مختلف أنحاء الوطن، مشیرا إلى أن الوزارة تحرص على متابعة برامج ونشاطات ومبادرات 

ئات الدولیة والقطاع وأوضح وزیر الشباب أن الوزارة تعمل مع الھی .المراكز الشبابیة وتطویرھا
من جھتھ وعرض أمین عام الوزارة الدكتور ثابت  .الخاص األردني إلنشاء مراكز شبابیة نموذجیة

،التي تقوم على سبعة محاور  ٢٠٢٠-٢٠١٨النابلسي محاور االستراتیجیة الوطنیة للشباب لألعوام 
الریاضة، والمشاركة والمواطنة، التعلیم والتكنولوجیا، والتمكین االقتصادي والریادة، والصحة و: ھي

وحول آلیة عمل الوزارة لمتابعة  .واألمن والسلم المجتمعي، وسیادة القانون والحاكمیة الرشیدة
البرامج الشبابیة وقیاس أثرھا النوعي على الشباب الذین التحقوا بھذه البرامج، بین النابلسي أن 

لشباب بالبرامج والمشاریع، بحیث یكون مؤشر الوزارة اعتمدت مؤشر األداء الكمي لقیاس الوصول ل
األداء النوعي ھو المخرج الحقیقي للبرامج واألنشطة التي تنفذھا الوزارة انسجاما مع أھداف 

وبین أن الوزارة انتھجت في آلیة عملھا فلسفة التشاركیة لبناء  .االستراتیجیة الوطنیة للشباب
كار الشباب واحتیاجاتھم ورغباتھم من خالل عدد كبیر االستراتیجیة الوطنیة، والتي تجسدت فیھا أف

سنة، لتكون توصیاتھم أساس البناء للمحاور  ٣٠-١٢من الجلسات التفاعلیة استھدفت الفئات العمریة 
وعرض الشاب ثامر العیسى  .مع الشركاء من المؤسسات الوطنیة والدولیة والوزارات بشكل عام

فیدین من البرامج التدریبیة التي عقدھا المركز، تجربتھم في والشابة وفاء الشرفات وھما من المست
وفي مقابلة صحفیة، قال  .المساھمة في وضع االستراتیجیة الوطنیة للشباب، وتحدید احتیاجاتھم فیھا

رئیس مركز شباب البادیة الشمالیة عارف القطعان، إن ھذا المركز یخدم شریحة كبیرة من شباب 
تنفیذ العدید من المشاریع واألنشطة التي تھدف إلى تمكینھم وزیارة وشابات المنطقة، حیث تم 

  ١٠:الرأي ص
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ولفت إلى الدورات التي یقدمھا المركز والتي تشتمل  .مشاركتھم الفاعلة في تنمیة مجتمعاتھم المحلیة
من  .على التصویر، وأعداد المدربین، وتعلیم الحرف واألشغال الیدویة، والفنون األخرى وغیرھا

ب إبراھیم الخلیفھ إلى أھمیة المشاركة واالنخراط في المبادرات الملكیة المعنیة بالعمل جھتھ لفت الشا
الشبابي، حیث أطلق مع مجموعة من زمالئة مبادرة تعنى بجمال البادیة عن طریق الصور والفیدیو، 

ن ،إلى أھمیة االستفادة م ٢٠١٦فیما أشارت سمر العظامات، التي تخرجت من جامعة آل البیت عام 
وتأسس  .الدورات التي یعقدھا مركز شباب البادیة الشمالیة، خصوصا دورات تعلم اللغة اإلنجلیزیة

مركزا في  11،لیكون مركزا رئیسیا لـ  ٢٠٠٧مركز شباب البادیة الشمالیة بمبادرة ملكیة عام 
ما یقارب المنطقة، ویقوم بعقد برامج تدریبیة ولقاءات وورشات عمل ونقاشات فكریة، استفاد منھا 

  .آالف شاب وشابة ١٠
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  "إنتل العالمیة"طلبة أردنیون یحققون نتائج متمیزة في 
  

، الذي أقیم أخیرا ٢٠١٨حقق طلبة أردنیون مشاركون في معرض إنتل الدولي للعلوم والھندسة للعام 
  .في مدینة بیتسبیرغ بوالیة بنسلفانیا األمیركیة نتائج متمیزة وباھرة

  
حفي صادر عن مؤسسة عبدالحمید شومان، فإن الطلبة سجلوا نتائج ممیزة في الجوائز ووفقا لبیان ص

الخاصة والعامة للمسابقة العالمیة، إذ دعمت المؤسسة مشاركة الوفد االردني في ھذه المسابقة 
مجاال منھا الھندسة والحاسوب وعلم االجتماع، فیما  ١٧السنویة التي تھتم بمجال البحوث العلمیة في 

  .عد أكبر مسابقة عالمیة في مجال البحوث العلمیة على مستوى طلبة المدارست
  

ألف دوالر  ٢٠وحصل الطالبان صالح ملكاوي وصبا شومان بحسب البیان، على منحة دراسیة بقیمة 
، بینما 'تشخیص ارتفاع الدھنیات في الدم من خالل تطبیق لتحلیل صور العین'عن مشروعھما 

ذیابات على جائزة بقیمة ألف دوالر من مؤسسة قطر عن مشروعھا في مجال حصلت الطالبة شذى ال
  .'نظام ذاتي التشغیل'الزراعة 

  
وفي الجوائز العامة، حصلت الطالبة دانیة المبیضین على المركز الثالث في مسابقة إنتل للعلوم 

المصري وحور  ، كما حصل الطالبین محمد'دروایت' فئة العلوم السلوكیة عن مشروعھا /والھندسة 
التوحد 'فئة العلوم السلوكیة عن مشروع /العماوي على المركز الثالث في مسابقة إنتل للعلوم والھندسة

  .'یدرك األصوات
  

، تقوم وللسنة الرابعة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم 'مؤسسة شومان'یشار إلى ان 
ض العالمي من خالل إقامة المعارض المحلیة والوطنیة على دعم المشاركة األردنیة في ھذا المعر

الختیار المشاریع المتأھلة، وتدریب الطلبة المؤھلین على مھارات العرض ومساعدتھم من خالل 
متخصصین على بلورة أفكار المشاریع، باإلضافة الى الدعم المادي والمتمثل بتغطیة تكالیف السفر 

  .واإلقامة

  ٥:األنباط ص
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  ن بطولة آسیا للتایكوندواإلصابة تبعد أبو غوش ع
  
  

حالت  إصابة البطل األولمبي احمد أبو غوش دون مشاركتھ في بطولة آسیا للتایكوندو والتي ستنطلق 
في فیتام مطلع األسبوع  المقبل حیث ما زال یعاني من اإلصابة في العضلة الضامة والتي قد تبعده 

الطبي والذي یتواجد االن في المعسكر عن أي مشاركة لمدة أسبوعین وقد حاول الجھاز الفني و
التدریبي للمنتخب في العاصمة الكوریة سیؤول ان یشارك أبو غوش في بطولة اسیا وبعدھا في 

اال ان قرار الجھاز الطبي كان بعدم دخول أبو غوش في أي ) جراند بري(بطولة الجائزة الكبرى 
  تى یتوصل الى مرحلة الشفاء التام بطوالت خالل الفترة القلیلة المقبلة حفاظا على صحتھ وح

  
ویعود أبو غوش الى عمان مساء األربعاء القادم فیما یواصل زمالئھ رحلتھم باتجاه فیتنام والتي  

نقطة  ٤٠الجاري  وستمنح البطولة   ٢٨لغایة  ٢٦ستشھد مشاركة نجوم اللعبة في اسیا في الفترة من 
  لصاحب المیدالیة الذھبیة 

  
دني  المشارك في ابطولة كل من فارس العساف كبیر المدربین و المدربین نبیل ویضم الفریق األر

تحت (كغم وصالح الشرباتي) ٥٨(كغم روصالن البزور) ٥٤(طالل والالعبون  و زید مصطفى 
) ٧٥تحت (كغم وراما أبو الرب) ٤٩تحت (كغم وبانا ضراغمة ) ٨٧فوق (كغم وحمزة قطان ) ٨٠

  .مكغ) ٦٧تحت (وجولیانا الصادق
  

وكان أبو غوش قد بذل مجھود مضاعف في المعسكر الذي یقام حالیا في كوریا وكان بشوق كبیر 
للمشاركة وتحقیق نتائج متمیزة لالردن ویقول ان ھذه المعسكر قد حقق فوائد اكثر من المتوقع لجمیع 

الوقت واحترام الالعبین خاصة في تنوع برامجھ التدریبیة وتعلیم العبي منتخب الشباب كیفیة تنظیم 
الخصم وااللتزام بتعلیمات المدرب وغیرھا من المواضیع التي شكلت إضافة مھمة الجواء المعسكر 
مشیرا الى ان اإلصابة في جمیع الریاضات ھي متوقعة وتحدث باستمرار وسیحاول بعد انتھاء فترة 

  . ٢٠٢٠ التأھیل ان یضاعف مجھوده للمضي قدما في سباق الوصول الى أولمبیاد طوكیو
  
وقال فارس العساف  كبیر المدربین الى ان إصابة أبو غوش ال تدعو للقلق وانھ فضل ھو والجھاز  

الطبي منح أبو غوش مزید من الراحة للحفاظ علیھ  ویشیر العساف الى ان الحماس والروح التي 
عبین وانعكاسھا شاھدھا بین العبي المنتخب تدعوه للتفاؤل بوجود مثل ھذه العالقة التي تربط الال

على اداءھم مؤكدا ان المعسكر قد حقق األھداف المرجوة منھ خاصة في التمارین المشتركة مع فریق 
  .عالمي بحجم الفریق الكوري والذي یضم افضل العبي العالم وفي مختلف األوزان

  ١٤:األنباط ص
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  ٧:الغد ص/١٥:الرأي ص

 اعالنات
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  ٧:صالرأي 
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  الشمیساني –فتحیة عبدالرزاق البلبیسي  -
  
  الصریح –زیاد سعد ذیب مرجي  -
  
  مادبا –كاترینا خلف عیسى المدانات  -
  
  مرج الحمام -فیصل رفیق أمین الداودي  -
  
  خلدا –سالم إسعید بشارات  -
  
  الجبیھة –ربیحة ذیاب علي  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان مبیعات الدواجن واللحوم الطازجة لم تتأثر نھائیا بدعوة » عین الرأي«مصادر تجاریة أبلغت 
  .التي دعت إلیھا جمعیة حمایة المستھلك المقاطعة

 
ان امانة عمان وبلدیات اكتشفت مخططات ھندسیة لمشاریع مزورة صادرة من » عین الرأي«علمت 

  نقابة المھندسین
  

بنوك محلیة حذرت عمالئھا من انھا لم تطلب تزویدھا ببیانات شخصیة او معلومات بنكیة تخص 
البنوك طالبت عمالءھا بعدم االستجابة الي رسائل .. الذكیةحساباتھم من خالل تطبیقات الھواتف 

  .تردھم بھذا الشأن
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا صورة تجمعھا مع سمو األمیرة سلمى على حسابھا اإلنستجرام   

  ).في رمضانما في أحلى من لّمة العیلة اإلفطار (وكتبت تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 
  
كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني تعلیقا على صورة نشرھا أمس عبر حساباتھ  -

خالل (على وسائل التواصل االجتماعي باللغتین العربیة واإلنجلیزیة خالل زیارتھ للبادیة الشمالیة 
  ).االستراتیجیة الوطنیة للشبابزیارتي إلى مركز شباب البادیة الشمالیة واالطالع على سیر تنفیذ 

  
قّدم فریق بنك المالبس الخیري أحد مشاریع الھیئة الخیریة األردنیة الھاشمیة أمس األول التمر  -

  .والماء للمارة وقت اإلفطار، بعدما قاموا بإعدادھا بطریقة ممیزة
  
عالیة دون  قبل منتصف اللیل بسرعات» الجامعة«شاحنات كبیرة تعبر شارع الملكة رانیا   -

  .االكتراث بالسیارات والمشاة على الطریق
  

  فریق طبي أردني متخصص یجري عملیات جراحیة معقدة في غزة
  
  

 رصنارة الدستو
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أن فترة عمل القائم بأعمال السفیر األمیركي في عمان ھنري ووستر قد انتھت " زواریب"علمت 
یشار . عمال لیحل محل ووسترمؤخرا، وأن وزارة الخارجیة االمیركیة قررت تعیین قائم جدید باأل

إلى أن منصب السفیر األمیركي في عمان شاغر منذ أكثر من عام بعد انتھاء فترة والیة السفیرة 
  .السابقة الیس ویلز

  
یبدو أن الحراك االنتخابي للمنافسة على منصب رئیس مجلس النواب بالدورة العادیة الثالثة المقبلة، 

لقاءات وترتیبات نیابیة تشي بامكانیة بروز أسماء راغبة بالترشح قد بدأ مبكرا في ظل ما یرشح من 
للموقع الذي لم یجر علیھ االنتخاب في الدورة العادیة الثانیة المنتھیة، إثر تعدیل الدستور الذي رفع 

  . فترة والیة رئیس مجلس النواب إلى سنتین بدال من سنة واحدة
  
یقیم حزب الوسط اإلسالمي الثالثاء المقبل حفل برعایة رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة،  

إفطار بمدینة الحسین للشباب، یتضمن إقامة احتفال على ھامش المأدبة یتحدث فیھا قادة الحزب حول 
  .قضایا مختلفة

  
ھاني الملقي مصیر اجازة عید االستقالل، التي تصادف . من المتوقع أن یحسم رئیس الوزراء د 

ولم یتم بعد معرفة إن كانت الحكومة ستقدم موعد اإلجازة الى یوم الخمیس . لذكراه یوم الجمعة المقب
 .بدال من الجمعة، كما جرت العادة مع إجازات رسمیة عدیدة سابقا

 دزواریب الغ
  


